
 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

BIAŁO-CZERWONĄ WIESZAJMY Z HONOREM Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice! 2 maja jest 
Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy mocno przywiązani do hymnu i do białoczerwonych 
barw. Oznaczają one dla nas dumę i wolność. Miłość do barw narodowych oznacza prezentowanie ich 
zgodnie z tradycją i honorem. Dlatego warto poznać podstawowe zasady wieszania flagi państwowej.  
 Flaga państwowa – flaga, której mogą używać zarówno władze i instytucje państwowe, jak również 

obywatele i instytucje prywatne. W Polsce nazwę taką nosi flaga o dwóch pasach poziomych równej 
szerokości, białym u góry i czerwonym u dołu w proporcjach 5:8. 

 Flaga  lub  banner  eksponowane  publicznie  muszą  być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być 
pomięte lub postrzępione. 

 Weksylia  mogą  pozostawać  na  maszcie  od  świtu  do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą 
być odpowiednio oświetlone. 

 Na  terenie  RP  flaga  państwowa  Rzeczypospolitej  Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi flagami.  Jeśli  eksponuje  się  na  masztach  więcej  flag, flagę państwową RP 
podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią. 

 Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.  
W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć. 

 Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. 
 Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem. 
 Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu. 
 Na  fladze  państwowej  RP  nie  wolno  umieszczać  żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków. 
 Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których 

przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie 
naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe (kokardy, wstążki itp.), a nie flagi o proporcji 5:8.  

 Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest 
także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw. 

 
UWAGA NA PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że zgodnie  
z komunikatem PGE Dystrybucja S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku w dniu 30 kwietnia 2018 roku  
w godz. 8:00 - 15:00 w Borzęcinie Dużym przy ul. Spacerowej od nr 41 do nr 81 nastąpi planowe 
wyłączenie prądu.  

ZAPROSZENIA 
 

RODZINNY RAJD ROWEROWY Wszystkich miłośników rowerowego wypoczynku zapraszamy  
na Rodzinny Rajd Rowerowy! Odbędzie się on 5 maja 2018 r. Cykliści wystartują z dwóch miejsc:  
o godz. 10:00 z Placu Chopina w Borzęcinie Dużym oraz o godz. 10:20 z rynku w Starych Babicach. Rajd 
zakończy się wspólnym piknikiem na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Na uczestników czeka wiele 
atrakcji, m.in. wspólne ognisko oraz losowanie nagród, w tym rowerów! Wydarzenie Patronatem 
Honorowym objął Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof 
Turek. Uczestników rajdu prosimy o zabranie kamizelek odblaskowych oraz zaopatrzenie się w napoje. 

 
POZNAJ SŁONIA ELMERA Gminna biblioteka zaprasza rodziców z dziećmi na zajęcia literacko-
plastyczne pn. Poznaj Elmera z Biblioteką. Odbędą się one 8 maja o godz. 16:30 w Bibliotece 
Publicznej Gminy Stare Babice, Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2A. 
 
UNIWERSYTET III WIEKU W GMINIE STARE BABICE Stowarzyszenie Starobabicki Uniwersytet  
III Wieku  zaprasza 8 maja 2018 r. o godz. 16:30 do sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rynek 21 
na wykład Ewy Andrzejewskiej pt. "Królowa Bona". 
 

 SERWIS INFORMACYJNY URZĘDU GMINY 
Stare Babice, dnia 27 kwietnia 2018 r. Nr 570 

    www.stare-babice.pl 
PRACA. Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli poszukuje odpowedzialnej osoby  na stanowisko: kontroler ruchu drogowego nadzorujący 

przejścia dla pieszych. Mile widziane prawo jazdy kat. B 

więcej informacji pod numerem telefonu tel: 509 645 700 


